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  204-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:41. (  اللبناني للقسيس الشيخ مناقشة حول الك�م تتمة - 1

  ) 00:10:23(  ؟ الص�ة ويجمعون أخرى جماعة يقيمون فھل لسبب الص�ة ا5مام جمع وقد المسجد جماعة دخلت إذا - 2

  ) 00:15:06(  ؟.السقْط على الص�ة حكم ما - 3

  ) 00:16:22(  ؟.شام�ً  فھماً  الدين فھم على والعمل ا5س�مي الصف لتقوية السبيل ھو ما - 4

  ) 00:32:46(  ؟ الربا أموال من المسلم يتخلص وكيف ؟ فوائد الربا تسمية تجوز ھل - 5

  ) 00:37:18(  ؟.مات إذا الشيوعي َولََده المسلم اOب يرث ھل - 6

 ) 00:48:54(  ؟ السبت يوم صادف إذا عرفة يوم صيام حكم ما - 7

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

ألنه من كمال اإلسالم ، كما قلت آنفاً ، بس بشيء مفصل هناك ، قلت له من كمال اإلسالم أنه وضع مبادئ 
لمة ، فهو الشارع احلكيم ، كما وقواعد ، ألزم املسلمني أن يتمسكوا ا ، يف سبيل احملافظة على شخصيتهم املس

عاجل أمراض القلوب والنفوس املطوية يف األبدان ، كذلك عاجل الظواهر اليت يظهر ا املسلمون بأبدام ويف 
بعثت بين يدي الساعة ( منطلقهم يف حيام ، وذكرت له أحاديث مما جاء به النهي من التشبه بغري املسلمني  

حده ال شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذل والصغار على من بالسيف حتى يُعبد اهللا و 

فقلت له إن اإلسالم أراد للمسلمني أن حيافظوا على شخصيتهم  )خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم 
الظاهرة ، وال يندجموا يف شخصيات شعوب أو أمم أخرى ، قلت له ألنك تعلم كما أظن أن الضعيف يتشبه 

ي ، وال عكس ، ليس القوي يتشبه بالضعيف ، فإذا املسلم تشبه بغري املسلم فمعىن ذلك أنه وضع الصغار بالقو 
فقلت نظروا إىل حكمة تتعلق بالظواهر ، يف كتاب أحد األوروبيني مؤلفه كنت . لنفسه ، واخلضوع لذلك الكافر 

امسه فلسفة املالبس ، فلسفة املالبس . نه قد قرأته منذ ثالثني أربعني سنة ، عنوانه عجيب جداً لكن استفدت م
لكن الناس ما ينتبهوا ، يقول هذا . يف احلقيقة أنه اسرتعى انتباهي مثال ذكره ، مع أن هذا موجود ومشاهد . 



الرجل يف هذا الكتاب ، أنه اإلنسان شديد التأثر إىل درجة بلباسه ، يتأثر بلباسه ، إذا كان البس ثياب هشة رثه 
ي هيك متمسكن ، أما إذا البس ثياب جديد ومكوية إىل آخره جتده ماشي وصدره لألمام ، ولسان ، جتده ماش
يا أرض اشتدي ما حد عليِك قدي ، فلسفة املالبس وهذه الظاهرة تروا بيننا مجيعاً ، واملتأثرين : حاله يقول 

سا اجلاكيت الضيق والبنطلون األضيق اللي بعض املتغربني املتأوروبني ، املتأثرين بالثقافة الغربية ، جتده إن كان الب
على أفخاذه وال مؤاخذة على مؤخرته عضا ما يستطيع أن يركع ، فضًال عن أنه ال يستطيع يسجد ألنه رايح 

عظماؤه هم . ينفتق ، هذا شايف حاله ، ملاذا ؟ متمدن مثقف ، ملاذا هذا عامل هيك ؟ ألنه قدوته األوروبيون 
ولذلك انا الشارع احلكيم عن أن . الثياب تؤثر يف أصحاا . قلت هلذا القسيس املاروين  فإذاً . األوروبيون 

مث رجعت إىل الوتر احلساس ، قلت له إذا كان اللباس ، ليس له تأثري ، وإمنا . نتشبه بغرينا ، تكلمنا ما شاء اهللا 
ا قمت القلنسوة السوداء  نزعتها ووضعت هل أفهم من كالمك أنه أنت ما بأثر عندك ، إذ. األمر ملا يف القلب 

يضحك اإلخوة الطلبة والشيخ  -. ال . ال . ال : قال . عمامة بيضاء على الطربوش األمحر ، بتطلع شيخ مسلم 
العربة كما قلت مبا يف القلب ، أنت رجل نصراين مسيحي ، فإذا . يا قس هذا خيالف ما قلته آنفاً .  - رمحه اهللا 

ال حنن رجال دين ، لكن صار معه : لطربوش األمحر مش رايح تصري شيخ مسلم ، قال حطيت اللفة على ا
 - بضحك شيخ السنة رمحه اهللا  - . واحلمد هللا كما نقول عنا يف الشام ، كان حتت املطر وصار حتت املزراب 

أنت رجل دين ، أنتم . قلت له ما هذا هو الفرق بيننا وبينكم . مسكته مثل ما بيقولوا عنا يف الشام من خوانيقه 
معشر النصارى قسمان ، رجال دين ورجال ال دين ، فما حيرم عليكم حيل على اآلخرين ، وما جيب لكم ال 

، ال فرق عندنا  "إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم " جيب على اآلخرين ، أما اإلسالم فقد سوى بني الناس مجيعاً 
كل مني اهللا حياسبه . جلاهل املسلم ، مها عند اهللا سواء مظهراً وخمرباً أبداً بني العامل الصاحل التقي الورع ، وبني ا

كل مسلم هو رجل دين ، . على حسب ما يف نفسه وعلى حسب منطلقه يف حياته ، حنن ما عندنا رجال دين 
ولذلك إن جاز يل أنا أن أضع هذه القلنسوة على رأسي شرعاً جاز لكل مسلم ، وإن حرم ذلك علي حرم ذلك 

هذه قصة أحببت أن أحكيها بتلك . على كل مسلم ، وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناٍء مبا فيه ينضح 
  . املناسبة 
  . تعقد  :السائل 
بعد ذلك جرى احلديث بيين وبينه . تعقد لكن شوف هذا املعقد ، ذكرتين بشيء أو بشيئني . نعم  :الشيخ 

املهم اإلجنليز أتوا جبنود . ر كان اإلجنليز دخلوا سوريا ، بعد الفرنسيني بالتثليث تبعهم ، يومئٍذ الشيء بالشيء يذك
بعض املستعمرات من مجلتهم جنود لبنانني ، كان يف القطار جندي بريطاين لبناين ، ملا أنا كنت أتناقش مع 



. يخ صحيح قال واهللا يا أبونا بدك احلق كالم الش. املسيحي هذا ، شو قال هذا اجلندي اللبناين املسيحي 
الشاهد القطار كان ينطلق بنا إىل مضايا تقريباً يف مخسني كيلو مرت ، ما . ضحك الشيخ والطلبة حفظهم اهللا 

شعرنا باملسري أبداً ، ملا قاربنا من النزول بعض أخوانا ذكروين أنه هي حالك بدنا ننزل اآلن ، تعلق الرجل يب وقال 
قلت أنا يف نفسي سبحان اهللا لو جلست مع . ع حبديثك وكذا إىل آخره لو أنك متشي معنا إىل بريوت حىت نتمت

يضحك اإلخوة الطلبة ، هذا رجل نصراين يتمىن يطول . شيخ من إخواننا املسلمني كان ينفجر القطار بنا 
  املشوار حىت نتم معه يف احلديث ، القصد األسلوب خيتلف ما يف فرق بني مسيحي ونصراين نعم 

  
  ال دخول مجاعة بعد انتهاء الصالة من اجلمع حبال اجلمع ، هل جيوز أن جيمعوا ؟ يف ح :السائل 
أوًال هذه املسألة أو هذ اجلواب مبين على مسألة تقع دائماً يف كل حال ، ويف احلاالت الطبيعية ، . ال  :الشيخ 

لي اإلمام الرمسي املكلف جمرد ما يص. وهي عقد مجاعة ثانية وثالثة يف املساجد ، هذه اجلماعات غري مشروعة 
من الدولة بأن يؤم الناس انتهت اجلماعة ، فليس هناك مجاعة ثانية مبعىن ، إذا دخلت املسجد ، وقصدك تصلي 
مع هذه اجلماعة وإذا اإلمام سلم ، ما بدك تلتفت هيك وهيك تشوف واحد اثنني تلملمهم تصلي م ، مجاعة 

اعة ثانية وثالثة يف املسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب ، جيمع فما جيوز عقد مج. بدك تصلي وحدك . ال . 
الناس يف وقت الصالة ، بناًء على هذا كان اجلواب ما مسعت ، ما جيوز ولو مجعوا ، بدهم يصلوا صالة الوقت ، 

ه صالة فأوىل وأوىل ما جيوز يصلوا صالتني مجعاً يف ذاك املسجد الذي أقيمت في. بس مجاعة ثانية ما جيوز 
  . اجلماعتني 

فهل يف . ولو يف حالة حلق مجاعة من مجاعتني حلق العصر ، حنن نوينا الظهر وهم كانوا يصلوا العصر  :السائل 
  احلالة هذه نصلي العصر مجع ؟ 

  . هذا سؤال ثاين ، هنا تقدر تصلي العصر بعد ما صليت الظهر مع اجلماعة . ال  :الشيخ 
  ؟  هل مجاعة أو فرداً  :السائل 
أنت حلقت الصالة واإلمام يصلي العصر ، وأنت مل تكن صليت . أنت بتقول حلقت صالة العصر  :الشيخ 

  الظهر ألنك جئت متأخراً ، ملا دخلت املسجد كان اإلمام يصلي العصر مجع تقدمي أليس كذلك ؟ 
  . نعم  :السائل 
تسلم معه أنت ، هو خلص من صالة بس يسلم اإلمام وب. أنت بدك تصلي الظهر بطبيعة احلال  :الشيخ 

  . العصر أنت خلصت من صالة الظهر ، فأنت اآلن بإمكانك أن جتمع 



  جتمع مفرد أو جتمع مع مجاعة ؟  :السائل 
ألن احلكمة يف املوضوع تعدد . ال ما يف مجاعة ثانية ، مجاعة ثانية ما فيه كل شخص يصلي لوحده  :الشيخ 
إذا دخلت .  مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب ، بتصلي لوحدك كما قلنا آنفاً يعين إمامني ما بصري يف. األئمة 

أو أي صالة من بقية الصلوات . يف األيام العادية ، وجدت اإلمام صلى الظهر ، بدك تصلي الظهر لوحدك 
  . اخلمس 
بتين مرتني مرة شيخنا بالنسبة للنقطة هذه أنا سألتك السؤال هذا يف بعض األشرطة مسجل هذا جاو  :السائل 

جاوبتين ما جاوبت األخ أنه يصلي لوحده مجع العصر ، سألتك مرة ثانية وقلت ما بصلي ألنه انتهت صالته مع 
اإلمام ، بصلي حني دخول الوقت األصلي ألنه ما ترخص برخصتهم ، ووقت ما يؤذن لصالة العصر حبضر 

لوا على رخصة ، فيصلي معهم صالة العصر ، وبصلي معهم ألن املسجد يكون مليء بالناس ما مجعوا وال حص
فقلت لك يف حينها طيب الصالة الثانية هذه تعترب مجاعة أصلية أو مش أصلية ، قلت أصلية تعترب ألنه جاء يف 

  . الوقت املناسب له 
  الشريط اللي فيه هذا عندك ؟  :األلباين 
  . م واهللا له سنة ونصف ، هذا كنا تكلمنا به عند أبو عاص :السائل 
  . معليش يعين عندك حىت نعيد النظر فيه ، أنا رأي كما قلت  :الشيخ 
  . جيد . جيد  :السائل 

  
  . بالنسبة للسقيطه  :السائل 

  يعين املرأة تطرح املولود هل عليه صالة وهل عليه عقيقة ؟ : طالب آخر 
  سقط حياً أم ميتاً ؟  :الشيخ 
  . ميتاً  :السائل 
. فيغسل ويصلى عليه ولكن ليس وجوباً . خبالف إذا ما سقط حياً . ه وليس عليه عقيقة ال ُيصلى علي :الشيخ 

  . والبد للوالد أن يعق عنه 
  . ولو مل يكمل السابع  :السائل 
  . أينعم . ما بقي فيه ولو . أنت عرفت اجلواب إذا سقط حياً له حكمه ، وإذا سقط ميتاً له حكمه  :الشيخ 
  ؟  أسهم الشركات :السائل 



  . اهللا حيفظك من أي سهم  :الشيخ 
  . كسر العظم   :السائل 
  . هذه أقوال تروى عن بعض الناس ، ال يبىن عليها شرع . ال أصل له  :الشيخ 

  
  

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، هناك بعض األمور شيخنا الكرمي ، تعمل على إضعاف الصف اإلسالمي ،  :السائل 
، اختالف املسلمني أو تفاوم يف فهمهم لدينهم ، واختالفهم على جزيئات  منها على سبيل املثال ال للحصر

يف العقيدة أو يف العبادات ، وتعدد اجلماعات اإلسالمية ، فما هو السبيل يف رأيك لتقوية الصف اإلسالمي 
  . والعمل على فهم اإلسالم فهماً مشولياً ال فهماً جزئياً ، وجزاكم اهللا خرياً 

أن يرجع أهل االختصاص وأهل العلم إىل فهم األحكام الشرعية من مصدريه الصافيني . يا أخي  العمل :الشيخ 
الكتاب والسنة ، أنا آسف أن أقول كلمة صرحية ، إىل اليوم ال يعرف كثري من املسلمني وليس العامة منهم فقط 

، علماً بأن هناك نصوصاً صرحية  ما هم فيه من االختالف والتفرق ...، بل واخلاصة ، كثريين منهم ال يعرفون 
ربنا عز . يكون سبباً لذهاب قوة املسلمني . يف الكتاب والسنة منها ما يصرح أن التنازع واالختالف يف الدين 

فكل مسلم عنده شيء من الثقافة ،  ))وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم (( وجل يقول يف اآلية الكرمية 
ل تعلم أن هناك نزاعاً واختالفاً ، لكن العجب هو أن يأيت السؤال ما هو احلل وأنت منهم فيما طرحت من السؤا

ذكر  ))وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم (( واحلل مذكور يف القرآن الكرمي فبعد أن ذكر يف اآلية السابقة . 
هللا واليوم اآلخر ، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون با(( : يف آية أخرى فقال 

أرى أنه من الضروري أن أقف عند هذه اللفظة القرآنية . فإن تنازعتم يف شيء .   ))ذلك خير وأحسن تأويال 
إن اخلالف يف جزئيات سواء كانت . الكرمية ، ألنه وال تؤاخذين صدر منك كالم نسمعه من كثري من الناس 

فإن (( يعين مهما كان هذا الشيء صغرياً أو كبرياً ،  ))في شيء فإن تنازعتم (( ربنا بقول . عقائدية أو غريها 

إن كنتم (( . اخلطاب ملن ؟ ملن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر .  ))تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول 

ج ، ، إذاً من اخلطأ الفاحش أن نكون غافلني عن العال ))تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأويال 
وهو مصرح به يف القرآن الكرمي ، وأسوأ من ذلك أن ال نعرتف ذا العالج ، وإنه بيان حاسم للفرقة واالختالف 

فنقول عامة الناس كما نقل إيل والشيء بالشيء يذكر بعضهم يف أول نشأيت . الذي يعيشه املسلمون اليوم 
. ت إىل أحدهم فوجدت خزانة حنو هذه ، فوقها عود ذهب. العلمية ، كنت أزور بعض الناس يف بيوم وأدعوهم 



ماذا يفعل . فعرفت أن الرجل عويد ، فبحثت معه هذا املوضوع ، ونصحته وقلت له يا أخي هذا حرام ما جيوز 
وبعض املشايخ يستعملون الطبل بالذكر . إن هذا جائز : أن الشيخ الفالين يقول : هذا عندك إىل آخره ؟ قال 

فيما بعد ولسنا يف هذه املسألة وإمنا . يف ذكر بعض الطرقني والصوفيني إىل آخره . ت معه كثرياً وحنو ذلك فتكلم
فكان من جواب الشيخ أنه واهللا . الشاهد يقول يل ، اجتمعت مع الشيخ الفالين ، وذكرت له بعض كالمك 

ناشئ جديد ، ما عندي العلم وأنا يومئٍذ  )دعوا الناس في غفالتها ( : هذا الكالم صحيح ، لكن لرسول قال 
أشكل علي احلديث ، . بطبيعة املوجود عندي هذا صحيح وهذا حسن وهذا موضوع وهذا ضعيف إىل آخره 

ألنه لو أخذنا احلديث على األقل على ظاهره هدمنا اإلسالم كله ، شو معىن األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
أسهرت تلك الليلة ما سهرت عند هذا الرجل ورحت على  )فالتها دعوا الناس في غ( : إذا كان الرسول يقول 

البيت وما أقدرت أنام ، إال بدي أفتش عن هذا احلديث ، وسرعان ما وجدته ، وإذا احلديث سبحان اهللا موجود 
دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم ( لفظ احلديث يف صحيح مسلم . بزيادة وبدون غفالا . يف صحيح مسلم 

في ( وحطوا بدهلا  )يرزق اهللا بعضهم من بعض (  حرف هذا احلديث ، حذفوا منه اجلملة األخرية  ، )البعض 

دعوا ( . صار مرفوضاً . فانعكس احلديث ، كان احلديث مقبوًال متماشياً مع أحكام الشريعة كلها  )غفالتها  

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى (( مي فإن أشد ما يؤملين إنه اجلواب موجود يف القرآن الكر  )الناس في غفالتها 

إذا كان بعض الناس ، ومن  ))اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا وباليوم االخر ، ذلك خير وأحسن تأويًال 
ما : الدعاة غافلني عن هذا النص عن هذه اآلية ، لكن املشكلة الكربى أم إذا ذكروا ، فلسان حاهلم يقول 

ه دعوا الناس يف غفالا ، لكن بعبارة أخرى ، بقولوا هذا ليس وقته ، ليس وقته إثارة قال ذلك الشيخ بلسان قال
اخلالفات واملسائل هذه اخلالفية ، وبعضهم بسميها جزئية ، بسميها قشور ، وعليكم باللباب ، واتركوا هلم 

فإن تنازعتم في (( : تعاىل إذاً شو معىن قوله . القشور هذا جيوز وهذا ما جيوز وهذه سنة وهذه بدعة إىل آخره 

التنكري هنا يف اللغة العربية يعين الشمول أي شيء كان ، فما بالك يا أخي وأنت جاء يف سؤالك ، ولو  ))شيء 
يف العقيدة ، كيف نرتك الناس ، ال يفهمون العقيدة فهماً جيداً ، ها حنن نقول لك ، جدالً مش عقيدة نقول 

الكتاب والسنة يف املسائل األحكام الشرعية لكن يف العقيدة نرتكهم كيف ؟ لك نرتك الناس اآلن وخالفهم مع 
العقيدة هي جناة املسلم ، أول العقائد هو التوحيد ، فما بالك إذا كان املسلمون إىل اليوم ال يعرفون التوحيد ، ما 

منهم بنقول واهللا هؤالء  بالك وأنت تعلم أن كثرياً من الناس الذين إذا نظر الناس إليهم نظرة ظاهرية ، وحنن
ويقوموا يف الليل . متعبدين أكثر منا ، ألم يصوموا االثنني واخلميس ، ورمبا يصوموا يوم كذا ، وحنن لسنا هكذا 

ويصلوا والناس نيام وحنن مو هيك ، لكن مع ذلك هؤالء يستغيثون باألموات وباألولياء  والصاحلني ويصلوا عند 



وما يؤمن أكثرهم باهللا ، إال وهم (( : ة وهذا الصيام وهم كما قال رب العاملني قبورهم شو فائدة هذه الصال

يف القرآن الكرمي ، هذه اآلية إىل اليوم ال تسمع أحداً يثريها على املسلمني ، مع أن املسلمني واقعني  ))مشركون 
األولون نعم املقصود ا املشركني  فيها ، فإىل من نزلت هذه اآلية ؟ كثري منهم يقولون هذه املقصود ا املشركون

لقد كان في قصصهم عبرة ألولي (( األولني ، ولكن ملاذا حكاها رب العاملني ، أليس عربًة لنا ، كما قال 

ربنا حيكي أحكام وقع فيها املشركون من قبل ، واألمم من قبل ، لكي ال نقع حنن يف مثلها ، فإذاً  ))األلباب 
ربنا ملا قال . ملسلمني على ما هم فيه من احنراف عن الكتاب والسنة كيف يكون االتفاق حنن إذا أردنا أن نرتك ا

يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهللا ، وال نشرك به شيئاً ، وال يتخذ (( : 

إال اهللا بفهم أم بدون فهم ؟ الشك ترى تعالوا إىل كلمة سواء أن ال نعبد  ))بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا 
بفهم ، فما بالك اليوم أكثر املسلمني ، ومنهم بعض اخلاصة ، ال يفقهون معىن هذه الكلمة الطيبة ، إذاً بارك 

اهللا فيك ، ال تغرت ملن يقول املسلمني اليوم مشكلتهم ال يتحمل إثارة إيش اخلالفات يف األحكام والعقيدة الزم  
إذا مل نتفق على الشهادة األوىل بالفهم الصحيح ، فعلى ماذا نتفق ؟ ال جيوز يا أخي أن ندع على ماذا نتفق ؟ 

إن اإلسالم بدء غريباً وسيعود غريباً ( : السيما وقد قال عليه السالم . الناس هكذا يف جهلهم ويف ضالهلم 

هم الذين يصلحون ما أفسد  (من هم الغرباء ؟ لقد وصفهم الرسول عليه السالم بقوله .  )فطوبى للغرباء 

كثري من الناس اليوم يريدون أن يدعوا كل شيء على ما هو عليه ، ال يريدون   )الناس من سنتي من بعدي 
أننا إذا أردنا أن نقيم الدولة املسلمة فيجب أن نوجد القاعدة ، ما هي : اإلصالح وبعضهم يقول قولة حق وهي 

فامهني العقيدة اإلسالمية ، واألحكام الشرعية فهماً صحيحاً ومطبقني القاعدة ؟ أن نريب جيًال من املسلمني 
ذلك على أنفسهم ، هذه هي القاعدة اليت ميكن تقام عليها الدولة املسلمة اليت ينشدها كل مسلم غيور على 

  دينه ، مع اختالفهم يف الطريق الذي ينبغي سلوكه حىت تقوم الدولة املسلمة ، لعلي أجبتك عن سؤالك ؟ 
  . جزاك اهللا خري  :السائل 
  . وإياك  :الشيخ 
مثن السيارة ثالثني ألف من أملانيا ، أرسلنا املبلغ من هنا للبنك إىل أملانيا حىت يرسلوا لنا السيارة ،  :السائل 

. الفلوس هلا سنة يف البنك عليها فوائد . ...والسيارة تأخرت سنة وما أرسلوا السيارة ، والفلوس بقيت يف البنك 
  فهل جيوز أخذ الفائدة وتوزيعها للفقراء ؟  ...

  بس هذه الصورة اللي بتسأل عنها ؟  :الشيخ 
  . نعم  :السائل 



  ليش خفت ؟  :الشيخ 
  ما خفت :السائل 
  ليش ما جتاوبين اذن يف صور وراءها  :الشيخ 
  ال ما يف صور  :السائل 

  
  

، أضحى ها مش الفوائد ، تكومت وجتمعت ، حينئٍذ ذه الطريقة من اإلرسال مث تكومت الربويات  :الشيخ 
فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون (( هذا املسلم له سبيل إما أن حيقق يف نفسه قول ربه 

وهذا بالطبع بتوجه إىل املرابني ، مش املأخوذ منهم املال بطريق الربا ، لكن السنة تبني الذي يأكل الربا وبني  ))
الذي يضع ماله  )لعن اهللا آكل الربا ، وموكله وكاتبه ، وشاهديه ( : فقد قال عليه السالم . يطعم الربا  الذي 

يف البنك ، ليس خرياً من البنك ، بل هو حجر أساس يف البنك بدليل واقع ، أن الذين يتعاملون مع البنوك ، لو 
ك ؟ يُفلس ، صح أو ال ؟ إذاً الذين يتعاملون مع يف ليلة ال قمر فيها سحبوا رؤوس أمواهلم ، ماذا يصيب البن

. البنك هم اللعنات تنصب عليهم قبل البنك نفسه ، ألم هم الذين أوجدوا البنك لوالهم ما كان له وجود 
فلعن اهللا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، لذلك هذا املال وهو الربا الذي توفر عندهم بعد السنة اليت حكيتها 

ن سبيلني إما أن تأخذ رأمسالك وتنجو بنفسك ويف هذه احلالة ستغذي البنك باملال احلرام ، وهذه سبيل م
مشكلة أيضاً ، وإما يف حالة أخرى إذا كنت أهًال هلا ، وال ختشى على نفسك منها ، إنه هذا الربا تأخذه مع 

س يف فوائد شخص أو أشخاص ذاتية ، رأس ماِلك وتضعه جانباً إىل أن تتمكن من صرفه يف املرافق العامة ، ولي
يعين ال جيوز إعطاء هذا املال اللي هو ربا إىل فقراء ينتفعون كل واحد منهم لشخصه ، وإمنا يصرف هذا املال يف 

املرافق العامة ، املقصود باملرافق العامة هو أي شيء يشرتك يف االستفادة منه عامة الناس ، مش شخص أو 
فيصرف هذا املال يف تعبيد هذا . قرية أو حملة حتتاج إىل تعبيد طريق من الطرق الوعرة  أشخاص معينني مثًال هناك

. الطريق ، هناك قرية أو حارة أيضاً حباجة إىل ماء سبيل فيسحب ماء سبيل لعموم الناس إىل الدواب إىل آخره 
  . وعلى ذلك فقس 

   ... :السائل 
ىل أشخاص معينني ، وإمنا إىل مرافق عامة ، وضربت لك هذا مال وسخ وعلى هذا نقول ال يصرف إ :الشيخ 

  غريه . بعض األمثلة 



  
  

  . املؤمن ال يرث الكافر ، والكافر ال يرث املؤمن  :السائل 
  . وهو كذلك  :الشيخ 
فهل جيوز الوالد أن يرث أمواله . يف ابن طلع يدرس يف البالد الشيوعية طيب فرتىب رؤوس أمواله وتوىف  :السائل 

  ؟ 
  أنت سألت وأجبت فكيف بدي أجاوبك ؟  :الشيخ 
  السؤال هل جيوز أخذ الورثة تبعه ؟  :السائل 
  . أنت بتقول أن املسلم ال يرث الكافر  :الشيخ 
أنا هذا حكيته كمقدمة بس هذه عبارة عن واقعة يعين سؤال استفهامي ، يعين لك ابن ، يعين عاوزين  :السائل 

  . تؤكد لنا اجلواب منك 
  . امسع يا أخي أنت اآلن ورطت حالك . اجلواب هو جوابك  :خ الشي

  . ال ما ورطت حايل  :السائل 
أنت ملا . - يضحك رمحه اهللا شيخ السنة األلباين رمحه اهللا  - . ليش ما بتقول كيف . ليش بتقول ال  :الشيخ 

شيوعي كافر مات ، هل سألت أخرياً ملن سيرتك املال هذا ؟ ورطت حالك ملاذا ؟ لو أنك سألت سؤال ولد 
  . يرثه أبوه املسلم ؟ كنت ما ورطت حالك 

  . خالص حنن خلصنا على سؤالك  :السائل 
  ال ما خلصنا حنن بدنا نأخذ دروس من أخطائنا حىت ما تتكرر منا صح أم ال ؟  :الشيخ 
  . صح  :السائل 
جلوا املسائل واملشاكل اليت تقع كثري من الناس بعا. - يضحك رمحه اهللا  -. إذا ما صح أنا برجع  :الشيخ 

مبنطقهم اخلاص ، هذا خطأ وأشد ما يكون هذا اخلطأ خطًأ ، ملا هذا الذي يريد أن يعاجل القضية مبنطقه اخلاص 
ألنك أنت فاجأتين . ، عنده شيء من العلم فيما يتعلق ذه القضية وهذا الشخص هو أنت بالذات ما غريك 

قلت احلمد هللا أخونا سائل وعنده . وال الكافر يرث املسلم . م ال يرث الكافر بشيء سرين قلت معلوم إنه املسل
وإذا به سرعان ما ينقض هذا العلم باستفهامه اللي بسموه علماء النحو باستفهام استنكاري ، من سيأخذ . علم 

  املال هذا ؟ ملن يرتك هذا املال ؟ 



  . باب ثاين وباب أوىل من باب لعله يف ناسخ من منسوخ حنن بنقول لعله يف  :السائل 
مثل ما قلت لك كان مش الزم تقول إنه من املعلوم أنه املسلم ال يرث الكافر ، وال الكافر املسلم . آه  :الشيخ 

وأنا ما حبب . ألنه إذا كان هذا معلوماً يصبح سؤالك األخري جمهوًال ألنه صار يف تناقض أنت يف نفسك .  
فأحسن شيء كان ختليها مستورة يف نفسك وما تقول أنه معلوم كذا وكذا ، وبعدين  املسلم أن يكون متناقضاً ،

من يأخذ هذا املال ، أنا اآلن مبحي كل الذي مسعته وافرتض . تنسف هذا املعلوم نسفاً بذاك االستفهام الغريب 
  يعجبك طبعاً  أنك تسأل أن شاباً شيوعيا كافرا مات يف بالد الكفر فهل يرثه أبوه ؟ اجلواب يلي أنت 

   ...ال أنا ما يعجبين  :السائل 
اهللا يهديك بعجبك لكونه نابعا عن علم ، وعن فهم صحيح ، مش رايح أعطيك جواب يعجبك يعين  :الشيخ 

قبل كل شيء جيب .  -يضحك رمحه اهللا والطلبة حفظهم اهللا  - وخيالف الشرع هذه ال تطمع فيها ولن تسمعها 
الزم ما حنضر يف أنفسنا أنه كل . كل شيوعي كافر ، عرفت هذه نقطة االنطالق أن ال حنضر يف أنفسنا أن  

وحينئٍذ ختتلف النتيجة ، إذا كان فاسق . ممكن يكون كافرا ، وممكن يكون فاسقا غري كافر . شيوعي كافر ، ال 
 يرث املسلم ألنه ليس معىن ال يرث املسلم الكافر ، ال )ال يرث المسلم الكافر ( غري كافر ما برد حديث 

عرفت إذاً إذا كان السؤال عن شخص بعينه فيجب البحث حول هل الذي سريثه ، يعرف منه يقيناً أنه . الفاسق 
ارتد عن دينه ، بسبب شيوعيته ، أو لسبب آخر إحلاد واإلحلاد أنواع وباليا ، ألنه مثل الشيوعي يف بعض البالد 

ودعمهم السوفيت ، مثل البعثيني يف بعض البالد منها البالد اإلسالمية ، كاألفغان الذين حكموا البالد ، 
يعين ال . فالبعثي والشيوعي ال جيوز أن يطلق على كل فرد من أفراد هؤالء أنه كافر أو أنه ليس بكافر . السورية 

ثال مثًال إنا أضرب لك م. جيوز إعطاء حكم عام إما بالتكفري ، وإما بالتفسيق ، وإمنا يدرس كل شخص دراسة 
أنه هذا اللي يصلي إما أنه يصلي عن . آه هنا اآلن بدك تأخذ تنبيه . ، شيوعي لكن يصلي ، كيف جيتمعان 

عقيدة ، حينئٍذ هذا ليس شيوعياً كافراً ، أنا ما بقول أنه ليس شيوعياً ، إذا كان شيوعي يتبين النظام السوفييت هذا 
لشيوعي مثل البعثي ، ينقسم إىل قسمني ، شيوعي كافر ، الكافر الضال فال أستطيع أن أقول ما شيوعي لكن ا

فإذا رأيت شيوعياً يصلي وكنت مقتنعاً أن صالته ليس نفاقاً . وبعثي كافر ، شيوعي غري كافر ، وبعثي غري كافر 
نظام حسبك أن تضلله ألنه يتبىن نظاماً ، ملعاجلة االقتصاد يف احلياة الدنيوية هنا ، غري . فهذا ال جيوز تكفريه 

اإلسالم ، فهذا أحد رجلني والغالب أكثر هؤالء مجاعة جهلة ، ما عرفوا من اإلسالم إال شيئاً قليًال ، إال هذه 
هؤالء جيهلون أن اإلسالم جاء بكل النظم اليت ال . الصالة اللي بصليها ، ورمبا يصوم أو ال يصوم اهللا أعلم 

لكنهم جيهلون ال يعرفون هذه . كفار وأصحاب املبادئ األخرى وال توجد مثيل هلا عند ال. تصلح احلياة إال ا 



  : مث هؤالء الشباب يصيبهم ما أشار إليه الشاعر ولو يف غري هذا اال قال . احلقيقة 
  "أتاين هواها قبل أن أعرف اهلوى            فصادف قلباً خاوياً فتمكنا "      

مسعوا شيء . م يف االقتصاد يف االجتماع يف السياسة إىل آخره فهؤالء الشباب فاضني مش دارسني نظام اإلسال. 
لكن هم ال يعلمون أنه هذا الذي تبنوه مناف لإلسالم ومعارض لإلسالم ، . وذهنهم فاضي ، أعجبوا به وتبنوه 

  . بدليل أنه هو ال يزال يعمل باإلسالم الذي يعرفه ، شوفه بصلي 
قد بأنه ما يصلي نفاقاً ألبوه أو ألخوه أو تمعه الذي يعيش به ، وإمنا إذاً هذا الشيوعي الذي يصلي ، وأنت معت

عن عقيدة ، إذاً هذا مش كافر هذا مسلم ، أما إذا مسعنا منه كالم أن اإلسالم ال يصلح هلذا الزمان ، اإلسالم 
لذلك ربنا أنزل إليهم . آخره  أرسل هلؤالء اجلماعة البدو العرب اللي كانوا ما بعرفوا يتشطفوا وما بعرفوا يتنظفوا إىل

فبكون هذا خرج من الدين ، كما خترج . واآلن مل يبق حاجة لكل هذه األشياء . الطهارة ، والصالة إىل آخره 
الشعرة من العجني ، فإذاً إذا كان الولد الذي أنت تشري إليه من القسم األول فهو يورث من أبيه ومن كل وارث 

ين ، فال يرثه مسلم وال يهمك املال هذا بعدين شو بيصري فيه ، ألن هذا املال حكم له ، وإن كان من القسم الثا
  . لك رب العاملني أنه حرام عليك وانتهى األمر 

  
  

  . شيخنا جزآكم اهللا كل خري ، جاء يوم عرفة وصادف السبت  :السائل 
  . ال حول وال قوة إال باهللا . صيام يوم السبت ما خلصنا منه  :الشيخ 

  . بدنا توضح لنا  :ائل الس
يا مجاعة ذه املناسبة ، وقبل مباشرة اإلجابة مباشرة ، أقول أنصح إخواننا الذين صار عندهم شيء من  :الشيخ 

العلم أن ال يتجرأوا وأن يبنوا ويصدروا أحكام هي أكرب منهم ، وعليهم أن يكونوا ممن أشار إليهم الرسول عليه 
احلديث الذي ورد يف خصوص صيام يوم  )يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين  من( : الصالة والسالم بقوله 

ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم ، ولو لم يجد أحدكم إال لحاء شجرة ، ( السبت بلفظ 

جانب حديثي وجانب فقهي ، اجلانب احلديثي ، يعين هل هو صحيح أو . هذا احلديث له جانبان  )فليمضغه 
 صحيح ؟ اجلانب الفقهي ما هي داللته ؟ ميكن لكثري من الناس ، خاصة طلبة العلم وبصورة أخص هو غري

هؤالء رمبا يكون هلم بعض . الذين تعجبهم نفوسهم ويظنون أم صاروا يف منزلة من يفيت بأنه جيوز أو ال جيوز 
ادف يوم السبت يوم عرفة أو يوم هذا احلديث ما بدل أنه إذا ص. العذر ، وليس كل العذر ، بأن يقولوا ال 



عاشوراء ، أنه ما جيوز نصومه ، هذا هلم بعض العذر وليس هلم عذر ، لكن كون احلديث صحيح أو كون 
احلديث ضعيفا ليس هلم أن يدخلوا فيه إطالقاً ، ألم ال علم عندهم ، بطريق معرفة احلديث الصحيح أو 

ا فضًال عن اآلخرين الذي يؤمنون بصحة هذا احلديث ، وإذا كان احلديث الضعيف فالكالم اآلن جيري مع إخوانن
أحد عنده شيء من الدراسة احلديثية ، وبقول ال هذا احلديث غري صحيح ، حينئٍذ نفتح صحيفة جديدة ، 

وندرس احلديث على ضوء قواعد علم احلديث لننظر هل قولنا بأن هذا احلديث صحيح ، صحيح ؟ أو قوهلم 
غري صحيح غري صحيح ؟ أم إذا كان البحث يدور على أساس أنه هذا احلديث صحيح ، وهو بأن هذا احلديث 

صحيح الشك وال ريب فيه ، حينئٍذ يسهل بيان خطأ أولئك الناس كل الناس سواء كانوا مقلدين ، أو كانوا 
طع ال يقبل من السهولة مبكان أن نفهمهم أن هذا احلديث نص قا. متبعني كإخواننا السلفيني ، أو غريهم 

وهاكم البيان مسعتم احلديث . التأويل يف أنه إذا صادف يوم السبت يوم عاشوراء أو يوم عرفة أنه ال جيوز صيامه 
إال فيما افترض عليكم ( : آنفاً ، بعد أن ى الرسول عليه الصالة والسالم عن صيام يوم السبت استثىن فقال 

يعين نلخص احلديث وما نرويه بتمامه ، تأخذ خالصته ، . ت وحينئٍذ صار عندنا ي عن صيام يوم السب )
وإال . فإذا قال قائل كما نسمع ، ال . خالصته أن الرسول عليه السالم ى عن صيام يوم السبت إال يف الفرض 

نتبه إىل ما اهللا أكرب أنا ال أتصور مسلماً يدري وي. يف عاشوراء ، استثناء ثاين ، وإال يف عرفة وإال يف األيام البيض 
ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض (  : خيرج من فمه ، أنه يتجرأ أن يقول هذا الكالم ، رسول اهللا يقول 

هذا أليس استدراكاً على رسول اهللا ، أليس معىن . ويرمحكم اهللا ، وهو بقول إال كذا وإال كذا وإال كذا  )عليكم 
ين والثالث والرابع ، لسان حاله يقول أن الرسول عليه السالم مش ذلك أن هذا الذي يقول هذا االستدراك الثا

عارف حيكي ، ألنه جاب ياً عاماً واستثناءا واحدا ، وكان عليه جييب كلمة تشمل هذه األنواع وهذه 
ذا تصور طالب العامل العاقل املتجرد عن اهلوى ، تصوره هل. املستثنيات األخرى ، اللي عم يقوهلا هؤالء اجلماعة 

الكالم يكفي له أن يقول تبت إىل اهللا ورجعت إليه ، مما كنت أقول ، وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليم وسلم 
، بعد هذا العنوان نأيت بصورة سرتون هؤالء  )ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم ( : حني يقول 

ملستدركني على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املتحمسني ذه االستثناءات الثالثة ، وأقوهلا بعبارة أخرى ا
سيرتاجعون يف مسألة أخرى ، نقول هلم إذا صادف يوم عيد يوم السبت هل تصومونه ، يوم النحر ، وثالث أيام 
بعد منه ، البد يف سنة من السنني سبق أنه يف يوم االثنني أو اخلميس صادف بال شك ، هل نصوم يوم االثنني 

شو الفرق بني . ؟ سيكون اجلواب باإلمجاع ال ، سنقول هلم ملاذا ؟ يقولوا هذا منهي عنه  إذا صادف يوم عيد
صيام يوم السبت وهو منهي عنه وبني صيام يوم عيد من أيام العيد صادف يوم االثنني وهو مرغوب بصيام يوم 



دف يوماً ى عن صيامه شو  ى عن صيامه ، ملا صا. االثنني ، مرغوب صيام يوم اخلميس ، لكن ملا وافق يوماً 
حنن ال نصوم االثنني واخلميس ملصادفة هذا اليوم أو ذاك : فقالوا . كان موقف العلماء غلبوا النهي على اإلباحة 

ليوم العيد وهو منهي عن صيامه ، ال فرق أبداً بني ي الرسول عن يوم السبت وبني ي الرسول عن صيام أربعة 
عدة اليت جلأ إليها هؤالء الذين يذهبون إىل االستدراك على الرسول عليه السالم ، فقالوا أيام العيد ، فما هي القا

فماذا يقولون هؤالء يف صيام يوم االثنني ويوم . جبواز صيام يوم السبت إذا وافق يوماً فاضًال كيوم عرفة مثًال 
بون بكالم علماء األصول ، سيقولون هؤالء إن كانوا فقهاء سيجي. اخلميس ومها من األيام اليت يستحب صيامها 

ملا تعارض النهي مع اإلباحة ، قدم النهي على اإلباحة أيام العيد منهي عن صيامها ، يوم االثنني ويوم اخلميس 
مباح صيامه ومرغوب فيه ، فإذا تعارض املبيح مع احملظور قدم احملظور على اإلباحة ، نفس القاعدة حنن طبقناها 

  . السبت هناك  يف صوم يوم 
  حىت لو كان صوم يوم قبله أو بعده ؟  :السائل 
هذا حكم زائد جاء به " : نفس النتيجة يعين مثل ما بقول ابن حزم اهللا يرمحه . نفس النتيجة يا أخي  :الشيخ 

والقاعدة واحدة قدم احلاضر على املبيح فيما يتعلق بصيام يوم السبت ، فيما يتعلق  "الشارع جيب أن خنضع له 
صيام يوم العيد ، احلاظر مقدم على املبيح ، أخرياً نقول شيئاً ، كثري من الناس يتومهون أم إذا صادف يوم ب

( السبت يوم عاشوراء أو يوم من أيام الفضيل أم إذا ما تركوا صيام ذاك اليوم يوم السبت فام خري كبري ، 

كيف خنسر هذه الفضيلة . )فر الماضية واآلتية صوم يوم عرفة يك( ،  )صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية 
حنن ما صمنا  )من ترك شيئاً هللا عوضه اهللا خيرَا منه ( : وتلك ؟ اجلواب لو كانوا يعلمون يف قوله عليه السالم 

يوم السبت ملاذا ؟ ألنه زهداً يف صيام يوم عرفة ويف صيام يوم عاشوراء ويف صيام أي يوم فضيلة من األيام البيض 
شيئاً هنا مثال شيئاً  )من ترك شيئاً هللا ( وإمنا طاعة هللا ولرسوله ، إذا صدق فينا هذا احلديث .  ؟ ليس زهداً مثالً 

، من ترك شيئاً مطلق أي شيء من  ))فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا وإلى الرسول (( يف اآلية السابقة 
عرفة ، ملاذا ؟ هللا ، ألنه انا على لسان نبيه إذاً حنن خري هذه األشياء تركنا صيام يوم السبت مع أنه صادف يوم 

حنن . من أولئك الذين صاموا يوم عاشوراء وإن شاء اهللا استحقوا أن يغفر اهللا هلم السنة املاضية والسنة الالحقة 
م الذين نستحق إن شاء اهللا بنص هذا احلديث حنن عملنا حبديثني حديث فيه فضيلة ، وحديث فيه ي ، ه

  . وهذه ذكرى والذكرى تنفع املؤمنني . عملوا حبديث فيه فضيلة ، وأعرضوا عن احلديث الذي فيه ي 
  من هم األعراف ؟  :السائل 
األعراف فيه خالف طويل عند علماء التفسري ، وأنا ليس عندي رأي بات يف املوضوع ولذلك ال  :الشيخ 
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